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Gdańsk, 05.12.2022 

Franciszek Krynojewski 

Instytut Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego 

 

OBRONA CYWILNA – HISTORIA 

Ochrona ludności w Polsce do roku 1939 

 Do początku XX wieku ludność krajów uczestniczących w wojnie, nie była narażona 1 
na zbrojne oddziaływanie nieprzyjaciela, nie licząc strat i zniszczeń wynikłych z przemarszu 
wojsk. Na przestrzeni wieków obszary, na których prowadzono działania zbrojne czy bitwy 
rozstrzygające o losach wojen były niewielkie. Przykładowo: bitwa pod Kannami (261 r. p.n.e.) 
rozegrała się na powierzchni około 16 km2 , bitwa pod Grunwaldem (1410 r.) na powierzchni 
30 km2, a bitwa pod Austerlitz (1805 r.) na 100 km2. Zjawisko zwane frontem oraz jego 
zaplecze to dopiero okres I wojny światowej. Przyczyn było wiele, przede wszystkim 
zastosowanie nowych rodzajów broni, szczególnie lotnictwa. Powodowały one zwiększenie 
zależności między sprawnością gospodarki i administracji państwowej na obszarach leżących 
poza strefą frontową a wynikami działań na froncie. Zaplecze zaopatrując front, wpływało na 
gotowość bojową wojsk, a sytuacja na froncie oddziaływała na stan moralny i wysiłek zaplecza. 
Występująca zatem obopólna zależność nakazywała poświęcać coraz więcej uwagi obronie 
swego terytorium, na którym mieszkali ludzie, osoby cywilne bezpośrednio nie zaangażowane 
w działania frontowe. Uwzględniając zastosowanie na froncie gazów bojowych, zagrożenie 
ludności cywilnej wzrosło wielokrotnie2.  
 Organizując ochronę (obronę) ludności cywilnej przed nalotami lotnictwa, skupiono się 
przede wszystkim na osłonie stolicy państwa oraz ważnych miast, obiektów wojskowych  
i węzłów komunikacyjnych. W połowie 1915 roku powołano we Francji, Anglii, Niemczech  
i Rosji tzw. służby obserwacyjno – meldunkowe. Doskonalono je po zakończeniu I wojny 
światowej. Określone powyżej systemy stanowiły wzór dla państw budujących ten system 
dopiero po wojnie, w tym również dla Rzeczpospolitej.  
 Do organizacji, które kształtowały powyższe rozwiązania należy zaliczyć Społeczny 
Komitet Obrony Przeciwgazowej zarejestrowany w 1922 roku jako Komitet Obrony 
Przeciwgazowej, który w 1924 roku przemianowano na Towarzystwo Obrony Przeciwgazowej 
(TOP), Ligę Obrony Powietrznej Państwa i Ligę Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej 
powstałą po połączeniu tych organizacji w dniu 25.05.1928 r. Duży wkład w propagowanie tej 
tematyki miał również Komitet Tymczasowy Polskiego Czerwonego Krzyża, późniejszy Polski 
Czerwony Krzyż.  
 W 1929 roku władze państwa zleciły Lidze Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej 
zorganizowanie cywilnej służby obserwacyjno – meldunkowej jako jednego z elementów 
obrony przeciwlotniczej kraju. Niestety różnorodność działań realizowanych przez organizacje 
społeczne w zakresie ochrony ludności nie uporządkowały tych spraw. 

 
1 Romuald Kalinowski, „Obrona cywilna w Polsce” – Uniwersytet Przyrodniczo – Humanistyczny w Siedlcach 
2 W trakcie I wojny światowej straty wśród ludności cywilnej w stosunku do wszystkich, którzy zginęli wyniósł 
5%, w czasie II wojny światowej to już 48% a w trakcie wojny wietnamskiej aż 90%. Czy wojna w Ukrainie 
jeszcze zwiększy ten niekorzystny współczynnik na niekorzyść osób cywilnych? 
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Pierwszym poważnym krokiem była Ustawa o obronie przeciwlotniczej i przeciwgazowej  
z 15 marca 1934 roku. Niestety brak rozporządzeń do tej ustawy spowodowało, iż miała ona 
tylko charakter przygotowawczo – propagandowy. Spowodowane to było rozbieżnościami na 
linii Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Ministerstwem Spraw  Wojskowych. Zwrotnym 
punktem było powołanie dekretem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 4 lipca 1936 r. 
Inspektoratu Obrony Powietrznej Państwa. Miało to pozytywny wpływ na dalszy rozwój  
i przygotowanie obrony przeciwlotniczej i przeciwgazowej obszaru kraju. Wracając do ustawy 
z 1934 roku, należy podkreślić jej najważniejsze założenia, takie jak: wskazanie osób 
odpowiedzialnych za organizację obrony, określenie zakresu i sposobu przygotowania się do 
niej, zakresu zadań realizowanych w ramach obrony przeciwlotniczej i przeciwgazowej oraz 
odpowiedzialność karną w przypadku odstąpienia od realizacji określonych założeń, nakazów 
i zakazów. Godnym podkreślenia w zapisach tej ustawy jest fakt wskazania Rady Ministrów, 
która w drodze rozporządzenia powinna określić właściwość władz oraz zakres i sposób 
przygotowania w czasie pokoju obrony przeciwlotniczej i przeciwgazowej. Miała określić3 
związane z tym obowiązki osób fizycznych i prawnych oraz instytucjami i władzą  
w dziedzinach: 

1. zorganizowania, wyszkolenia i wyposażenia w sprzęt personelu powołanego do tej 
obrony, 

2. zorganizowania sieci obserwacyjnej oraz alarmowej, 
3. regulacji i zabudowy osiedli, 
4. budownictwa publicznego i prywatnego, 
5. maskowania miejscowości, obiektów komunikacyjnych, zakładów przemysłowych, 

energetycznych, użyteczności publicznej oraz innych obiektów i urządzeń mających 
znaczenie społeczne, 

6. dostosowania istniejących obiektów budowlanych i innych nieruchomości do potrzeb 
obrony, jeśli obrona ta ma doniosłość społeczną, 

7. przystosowania systemu oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego miejscowości, 
obiektów budowlanych i innych nieruchomości do potrzeb tej obrony, 

8. zaopatrzenia w wodę miejscowości, obiektów, zakładów i urządzeń, wymienionych  
w pkt. 5), 

9. budowy, utrzymania i użytkowania wszelkich linii komunikacyjnych i związanych  
z niemi urządzeń, 

10. urządzeń technicznych w instytucjach użyteczności publicznej oraz w zakładach 
przemysłowych i elektrycznych, 

11. przeprowadzania ćwiczeń personelu, wymienionego w pkt. l), oraz pogotowia  
i alarmów próbnych ludności, jak również obiektów, zakładów i urządzeń, 
wymienionych w pkt. 5), w obronie przeciwlotniczej i przeciwgazowej, 

12. ratownictwa i lecznictwa osób, które padły ofiarą· ataku lotniczego lub gazowego, 
13. pokrywania kosztów leczenia i zaopatrzenia na wypadek niezdolności do pracy  

z tytułu uszkodzeń, doznanych w związku z przygotowaniem lub przeprowadzaniem 
obrony, 

14. uświadomienia oraz zorganizowania ludności w obronie przeciwlotniczej  
i przeciwgazowej, 

15. wprowadzenia w szkołach i zakładach naukowych obowiązkowej nauki lub wykładów 
oraz ćwiczeń praktycznych z zakresu tej obrony, 

16. systemu zaopatrzenia ludności w przyrządy i środki obrony przeciwlotniczej  
i przeciwgazowej. 

 
3 Art.5 ustawy z dnia 15 marca 1934 r. (Dz. U. nr 80 z dnia 11.09.1934 r. poz. 742) 



str. 3 
 

Art. 6. Tejże ustawy określa koszty, związane z poczynaniami, wymienionymi w art. 5, które 
ponoszą: 

1) Skarb Państwa w zakresie poczynań, mających doniosłość dla całokształtu obrony  
w granicach kredytów budżetowych; 

2) związki samorządowe w zakresie poczynań, mających doniosłość dla całokształtu 
obrony na ich terytorium; 

3) zakłady przemysłowe, elektryczne i użyteczności publicznej w zakresie, mającym na 
celu ich obronę; 

4) zakłady ubezpieczeń i instytucje ubezpieczeń społecznych w zakresie poczynań, 
należących do ich zakresu działania, lub mających dla tego zakresu doniosłość; 

5) organizacje społeczne, zajmujące się ratownictwem, oraz te, których statuty 
przewidują współdziałanie w obronie przeciwlotniczej i przeciwgazowej w zakresie 
poczynań, należących do ich zakresu działania; 

6) właściciele lub posiadacze obiektów budowlanych i innych nieruchomości w zakresie, 
mającym na celu obronę tych nieruchomości albo osób, w nich zatrudnionych. 

Rada Ministrów określi w drodze rozporządzenia rodzaje zakładów przemysłowych, 
obowiązanych (…) do ponoszenia kosztów, oraz unormuje szczegółowo zakres i sposób 
pokrywania kosztów, związanych z przygotowaniem obrony przeciwlotniczej  
i przeciwgazowej. 

Wykonanie ustawy niniejszej porucza się Ministrom: Spraw Wojskowych, Spraw 
Wewnętrznych, Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego oraz Opieki Społecznej, 
każdemu we właściwym mu zakresie działania, w porozumieniu z zainteresowanymi 
ministrami.  
Ujęte w Ustawie dziedziny , można i należy przyjmować jako określone zadania obrony 
przeciwlotniczej i przeciwgazowej. Ujmują one praktycznie trzy kategorie pojęciowe tj:v bjfv 
gtyh.zedsięwzięcia utrudniające, takie jak maskowanie obiektów i dostosowanie oświetlenia (5 
i 7); 

a) przedsięwzięcia uodporniające, takie jak dostosowanie obiektu do potrzeb obrony, 
regulacja zabudowania osiedli, zaopatrzenie w wodę, uświadomienie oraz 
zorganizowanie ludności w obronie przeciwlotniczej i przeciwgazowej, wprowadzenie 
w szkołach obowiązku nauki z powyższego zakresu i zaopatrzenie ludności w środki 
obrony przeciwlotniczej i przeciwgazowej (3, 4, 6, 8, 14, 15, 16); 

 

b) siły i środki do obrony, takie jak wykrywania zagrożenia, medyczne czy 
przeciwpożarowe (1, 2, 12). 

Należy podkreślić, że Polska znalazła się w czołówce państw, zapewniających prawną ochronę 
i obronę ludności. W innych krajach europejskich ustawy dotyczące powyższej tematyki 
ukazały się: w Wielkiej Brytanii (1937), w Danii (1935), w Szwecji (1937), w Niemczech (1957 
czy w Turcji (1928, 1938). 
 Niestety nawet najlepsza ustawa nie rozwiązuje problemu, jeśli brak jest stosownych 
rozporządzeń. Ta uwaga dotyczy również wymienionej ustawy. Zwrotnym punktem w tej 
sprawie był dekret Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 4 lipca 1936 roku powołujący 
Inspektorat Obrony Powietrznej Państwa. Miało to duży wpływ na dalszy rozwój państwa  
i przygotowanie obrony przeciwlotniczej i przeciwgazowej obszaru kraju. 
Długo oczekiwane rozporządzenie wykonawcze Rady Ministrów, opracowane przez 
Inspektorat Obrony Powietrznej Państwa, o przygotowaniu obrony przeciwlotniczej  
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i przeciwgazowej4 w państwie ukazało się 29 stycznia 1937 r. W myśl tego rozporządzenia 
kierownictwo i zwierzchni nadzór nad przygotowaniem obrony przeciwlotniczej  
i przeciwgazowej Państwa w czasie pokoju sprawował Inspektorat Obrony Powietrznej 
Państwa, współpracując w powyższej sprawie z Ministrem Spraw Wojskowych. Swe czynności 
Inspektor sprawował z ramienia Generalnego Inspektora Sił Zbrojnych. Stosownie do zapisów 
ujętych w tym Rozporządzeniu, obronę przeciwlotniczą i przeciwgazową zobowiązani byli 
właściwi ministrowie. Znaczącą rolę w ramach przygotowania obrony przypisano 
stowarzyszeniom społecznym, które miały współpracować z właściwymi władzami i ludnością 
stosownie do zapisów zawartych w ich statutach i zarządzeń właściwego ministra 
nadzorującego działalność danego stowarzyszenia. I tak Ligę Obrony Przeciwlotniczej  
i Przeciwgazowej zobowiązano do: 

1. uświadamiania ludności w zakresie potrzeb i sposobu realizacji obrony 
przeciwlotniczej i przeciwgazowej, 

2. szkolenia i zaopatrzenia organów tej obrony, 
3. udziału w pokrywaniu kosztów przygotowań tej obrony. 

Polski Czerwony Krzyż zobowiązano do: 
1. współpracy z władzami w organizowaniu ratownictwa i lecznictwa, 
2. organizacji i prowadzenia szkoleń oraz zaopatrzenia podmiotów ratowniczo – 

sanitarnych i leczniczych, 
3. udziału w pokrywaniu kosztów przygotowań ratownictwa i lecznictwa sanitarnego. 

Związek straży pożarnej zobowiązany został do: 
1. współpracy z władzami przy organizowaniu akcji przeciwpożarowej, 
2. organizacji i prowadzenia szkolenia oraz zaopatrywania organów akcji 

przeciwpożarowej. 
W założeniach organizacyjnych i późniejszym funkcjonowaniu OPL biernej (mającej znamiona 
późniejszej obrony cywilnej) zakładano etap przygotowawczy odpowiadający potrzebom czasu 
pokoju i etap pogotowia, rozpoczynający się z chwilą ogłoszenia mobilizacji wojskowej, 
wybuchu wojny lub po stosownym zarządzeniu władz wojskowych. 

Terenowa obrona przeciwlotnicza (lata 1945 – 1962) 

Założenia prawne w zakresie ochrony ludności okresu międzywojennego obowiązywały do 
czasu powołania Terenowej Obrony Przeciwlotniczej. Chociaż miało to charakter tymczasowy, 
nowe rozwiązania prawne zostały wprowadzone dopiero w latach 1949 - 19505. Celem obrony 
miało być zapewnienie normalnego funkcjonowania aparatu państwowego, ochrony ludności, 
zakładów przemysłowych, obiektów komunikacyjnych i łączności oraz innych obiektów 
ważnych pod względem ogólnopaństwowym przed zagrożeniami z powietrza. 

W dniu 26 lutego 1951 r. sejm uchwalił Ustawę o Terenowej Obronie Przeciwlotniczej. 
Ustawa zapoczątkowała formalnie nowy okres ochrony ludności w Polsce i jednocześnie 
zakończyła wcześniejszą organizację tych przedsięwzięć. Ustawa w swej treści ograniczyła się 
tylko do spraw organizacyjnych. Upoważniła jednak Radę Ministrów do określenia 
obowiązków władz, urzędów, przedsiębiorstw, zakładów, instytucji i organizacji społecznych 
oraz osób prawnych i fizycznych w dziedzinie przygotowania i wykonywania terenowej obrony 

 
4 Rozporządzenie RM z dnia 29 stycznia 1937 r. o przygotowaniu w czasie pokoju obrony przeciwlotniczej i 
przeciwgazowej Państwa (Dz. U. nr 10 poz. 73) 
5 Pismo Szefa Sztabu Generalnego Wp z dnia 7 września 1949 r. w sprawie organizacji miejscowej obrony 
przeciwlotniczej. 
Ustawa o powszechnym obowiązku wojskowym z 4 lutego 1950 r. 
Uchwała Rady Ministrów z dnia 29 lipca 1950 r. w sprawie terenowej obrony przeciwlotniczej. 
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przeciwlotniczej, zasad i trybu powoływania do pełnienia tych obowiązków oraz zwalniania  
z nich, zakresu i sposobu przygotowania i wykonywania terenowej obrony przeciwlotniczej 
oraz trybu pokrywania kosztów. 

Zadania oraz zasady organizacji terenowej Obrony Przeciwlotniczej ujmuje załącznik 
do pisma nr 030 z dnia 30 stycznia 1951 r.6 w przedmiotowej sprawie. 

Zgodnie z treściami tam zawartymi, zadaniem terenowej obrony, przeciwlotniczej było:  
1. zorganizowanie i przygotowanie ogółu ludności, zakładów przemysłowych  

i użyteczności publicznej, obiektów komunikacyjnych i łączności, urzędów i instytucji 
państwowych oraz Wszelkiego rodzaju przedsiębiorstw do obrony przed napadami  
z powietrza oraz szybkiego i sprawnego usuwania skutków tych napadów, 

2. zorganizowanie i przygotowanie sieci alarmowania, zaciemniania i rejestracji; 
3. zorganizowanie i przygotowanie odpowiednich pod Względem ilości i jakości, służb  

i pogotowi, stosownie do charakteru i potrzeb, poszczególnych miast, osiedli  
i obiektów, 

4. szkolenie służb pogotowi oraz ogółu ludności w zakresie TOPL,  
5. dostosowanie budownictwa przemysłowego, administracyjnego i mieszkalnego do 

potrzeb TOPL, 
6. przygotowanie odpowiednich urządzeń zabezpieczających w miastach, osiedlach  

i obiektach,  
7. planowanie zaopatrzenia ogółu ludności, miast, osiedli i obiektów (przemysłowych, 

komunalnych itp.) w sprzęt i środki TOPL, 
8. operacyjne kierownictwo akcją obronną w zakresie TOPL. 

W dokumencie tym wskazuje się, iż przygotowanie i wykonywanie TOPL opiera się na udziale 
w tej obronie ogółu ludności wyszkolonej i przygotowanej do tego rodzaju działań,  
a zorganizowanej w grupach samoobrony domów, bloków domów, gromad i obiektów. Grupa 
samoobrony TOPL stanowiła zespół ludzi związanych ze sobą bądź miejscem zameldowania 
lub miejscem pracy. Posiadając wspólne kierownictwo i określoną organizację oraz będąc 
powiązaną z organami terenowej obrony przeciwlotniczej, była zdolna do samodzielnego 
przygotowania i wykonywania zadań w zakresie terenowej obrony przeciwlotniczej na swoim 
terenie w ramach rzeczywistych potrzeb i możliwości. 
Komendzie Głównej Terenowej Obrony Przeciwlotniczej przypisano następujące kompetencje: 

Ø wydawanie wytycznych  
Ø organizowanie i przygotowanie ogółu ludności do TOPL, 
Ø organizację szkolenia kadr dla potrzeb TOPL, 
Ø planowanie zaopatrzenia miast, osiedli i obiektów dla ogółu ludności w sprzęt i środki 

TOPL, 
Ø kontrolę wykonywania przygotowań TOPL, 
Ø kierownictwo akcją obronną. 

W zależności od poziomu szczebla administracyjnego, podobny zakres uprawnień posiadały 
komendy wojewódzkie, powiatowe czy rejonowe komendy TOPL. Równocześnie trwał proces 
powstawania i umacniania się komórek organizacyjnych TOPL. Świadczy o tym Uchwała 
Rady Ministrów nr 218 z dnia 17 marca 1951 r. w sprawie powołania organów terenowej 
obrony przeciwlotniczej w ministerstwach m.in. w ministerstwach budownictwa, górnictwa czy 
spraw wewnętrznych. W połowie 1953 roku wydziały lub referaty TOPL funkcjonowały już  
w 19 województwach a powiatowe w 25 miastach. 

 
6 Archiwum I MON 36/91/175, s. 24-29, Załącznik nr 1 do pisma  nr 030 z dnia 30.01.1951 r. 
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Istotne znaczenie dla organizacji TOPL miała Uchwała nr 006/59 Komitetu Obrony 
Kraju z dnia 30 września 1959 r. w sprawie założeń TOPL. Istotne ponieważ ten dokument 
uwzględniał już warunki wojny jądrowej czym zamknął proces reorientacji TOPL z zadań 
klasycznej obrony przeciwlotniczej na tory nowych zadań. Uchwała ta zobowiązuje ministrów 
Obrony Narodowej i Spraw Wewnętrznych do opracowania i przedstawienia Komitetowi 
Obrony Kraju do dnia 31 marca 1960 r. projektu planu zabezpieczenia funkcjonowania władz 
państwowych na wypadek wojny a do dnia 30 czerwca 1960 r. projektu założeń ewakuacji 
ludności z ośrodków najbardziej zagrożonych. Uchwała podkreślała również konieczność 
budowania schronów i urządzeń specjalnych w nowym budownictwie oraz dostosowanie 
schronów i ukryć ochronnych do nowych wymogów. 
 W założeniach TOPL, jako jeden ze składników systemu przygotowania kraju miał 
następujące zadania: 

1. zorganizowanie samoobrony ludności cywilnej na okres wojny drogą powszechnego 
szkolenia ludności, przygotowania ewakuacji, budownictwa schronowego oraz 
powiadamiania i alarmowania, co w warunkach wojennych pozwoli na zmniejszenie 
strat wśród ludności cywilnej, 

2. niesienie pomocy ludności poszkodowanej i prowadzenia akcji ratowniczej. Zaleca się 
przy tym powyższe zadania realizować w powiązaniu z całością prac składających się 
na przygotowanie obrony państwa. 

Całość przygotowań TOPL nakazano oprzeć na następujących założeniach: 
1. TOPL powinna opierać się w całokształcie swojej działalności na istniejących w okresie 

pokoju instytucjach cywilnych, które należy przygotować do pracy na okres wojny  
w drodze przekształcenia ich personelu i uzupełnienia wyposażenia, 

2. do przygotowania TOPL należy zaangażować całe społeczeństwo, drogą społecznego, 
dobrowolnego werbunku oraz ustawowo określonych obowiązków obejmujących 
obowiązek szkolenia i uczestniczenia w jednostkach ratowniczych TOPL, 

3. przygotowanie TOPL w zakresie prac wymagających wysokich nakładów 
inwestycyjnych należy ograniczyć do 40 najbardziej zagrożonych miast, głównych 
ośrodków życia politycznego i gospodarczego kraju, 

4. koszty przygotowania TOPL ponoszą właściwe organy administracji i gospodarki 
państwowej w ramach przyznanych limitów. 

Omawiane założenia wskazują, że kierownictwo, koordynację i nadzór nad całokształtem 
przygotowania oraz działania TOPL na obszarze całego kraju powierzono Ministrowi Spraw 
Wewnętrznych według wytycznych Komitetu Obrony Kraju. Organem wykonawczym był 
Komendant Główny TOPL. To on kierował całokształtem przygotowania TOPL w czasie 
pokoju oraz był odpowiedzialny za operacyjne kierowanie akcją ratunkową w czasie wojny. 
Powierzono mu również kontrolę i nadzór nad przygotowaniem TOPL na terenie całego kraju. 
Podobnie odpowiedzialność za przygotowanie i działanie TOPL na terenie województw, 
powiatów, miast, gromad i osiedli ponosiły właściwe rady narodowe i ich prezydia. Z kolei za 
przygotowanie TOPL w zakładach pracy zarządzanych centralnie odpowiedzialnością 
obarczono właściwych resortowo ministrów (kierowników urzędów centralnych). W tym celu 
w ministerstwach i urzędach centralnych, na wniosek ministra Spraw Wewnętrznych 
utworzono resortowe organy TOPL. 
 Dla potrzeb akcji ratunkowych prowadzonych na rzecz porażonej ludności organizuje 
się spośród ludności i personelu istniejących w czasie pokoju instytucji jednostki ratownicze tj: 

a) samoobronę lokalną, 
b) służby terenowej obrony przeciwlotniczej 
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c) wojskowe jednostki inżynieryjno – techniczne Korpusu Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego oraz zmilitaryzowane oddziały ratownictwa technicznego TOPL. 

Uważano, że podstawowym ogniwem była samoobrona lokalna do której zadań należało: 
- przygotowanie każdego obywatela do udzielania sobie i swoim najbliższym pierwszej 

pomocy, oraz 
- zorganizowania grup samoobrony w miastach (blokach domów) osiedlach i wsiach 

oraz zakładach pracy.  

W oparciu o siły i urządzenia istniejących w okresie pokoju instytucji cywilnych, takich jak 
cywilna służba zdrowia, organy obrony przeciwpożarowej i ochrony porządku publicznego, 
przedsiębiorstwa i zakłady komunalne, remontowe, budowlane i inne należy na terenie miast  
i powiatów powołać służby TOPL tj: 

- medyczno – sanitarne, 
- przeciwpożarowe, 
- odkażania i dezaktywacji, 
- ratownictwa technicznego, 
- ochrony porządku, 
- łączności, 
- energetyczną, 
- schronową i  
- żywienia. 

Wojskowe jednostki inżynieryjno – techniczne oraz zmilitaryzowane oddziały ratownictwa 
technicznego należy przede wszystkim wykorzystać do prowadzenia akcji ratunkowych  
w rejonach porażeń środkami masowego rażenia. 
Na dzień 1 lipca 1963 roku było zorganizowanych 135 komend TOPL, komórki TOPL działały 
w 23 ministerstwach, w pozostałych czterech i urzędach centralnych prace związane z TOPL 
wykonywali pracownicy nieetatowi. W dużych zakładach pracy etatowo zadaniami TOPL 
zajmowało się 686 pracowników. Wg. ówczesnych statystyk w następujących służbach 
pracowało: 

1. medyczno – sanitarnej – ok. 54 tys. pracowników, 
2. przeciwpożarowej – 94 800 osób, 
3. ratownictwa technicznego – 24 600 osób, 
4. odkażania i dezaktywacji – 1 250 osób, 
5. w schronowej było 77 sztabów, 
6. a w energetycznej 3 200 osób. 

Zorganizowano również: 
Ø 44 072 zakładowe grupy ratownicze TOPL, do których powołano 484 000 osób, 
Ø 48 zmilitaryzowane oddziały ratownictwa technicznego – razem 34 000 osób, 
Ø 3 bataliony inżynieryjno – techniczne KBW, 
Ø 153 pododdziały rozpoznania ogólnego skutków napadu powietrznego na terenie 72 

miast o stanie osobowym 4 700 osób  
Razem w strukturach TOPL działalnością związaną z ochroną ludności etatowo i nieetatowo 
zajmowało się ok. 702 000 osób (stanowiło to ok. 2% populacji obywateli naszego kraju). 
Podkreślić należy, że wszystkie przedsięwzięcia były objęte tajemnicą służbową i o powyższym 
nie publikowano informacji jawnych. 

Powszechna samoobrona (lata 1962 – 1972) 
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18 lutego 1959 Uchwałą Rady Ministrów nr 66/59 powołano do życia Komitet Obrony 
Kraju. Uchwałą nr 009/59 tej instytucji zobowiązuje się Ministra Obrony Narodowej i Ministra 
Spraw Wewnętrznych do opracowania szczegółowego planu obrony terytorium kraju  
w terminie do 31 grudnia 1960 roku. Na początku lat sześćdziesiątych zauważalny jest 
dynamizm w pracach dotyczących przejęcia całokształtu prac TOPL przez Ministerstwo 
Obrony Narodowej. Zgodnie z tymi założeniami, Komendę Główną TOPL podporządkowuje 
się Wojewódzkim Sztabom Wojskowym, Komendy miejskie miast wydzielonych na prawach 
województw (za wyjątkiem Warszawy) będą rozformowane, a ich stany osobowe utworzą 
powiatowe sztaby wojskowe. Z kolei miejskie TOPL pozostałych miast oraz komendy 
powiatowe TOPL przekształcone będą w powiatowe sztaby wojskowe. O dynamizmie tych 
działań świadczy Uchwała nr 0010/62 KOK z 16 listopada 1962 r. w sprawie zasad organizacji 
i działalności wojewódzkich i powiatowych sztabów wojskowych. Do najważniejszych zadań 
tych sztabów należało: 

- opracowanie planu obrony terytorium województwa, 
- udział w organizowaniu i kierowaniu akcjami ratunkowymi w wypadku klęsk 

żywiołowych (pożary, powodzie itp.) oraz 
- kierowanie akcjami prowadzonymi w ramach pomocy gospodarce narodowej. 

Organizacyjne podporządkowanie organów TOPL Ministrowi Obrony Narodowej ujmuje 
Zarządzenie Ministra ON nr 029/OTK z dnia 15 Września 1964 r. Tym samym TOPL została 
praktycznie zintegrowana z systemem obrony kraju.  
 W tym samym czasie rozważano koncepcję nowej formuły, której nadano termin 
„powszechna samoobrona”. Początek Powszechnej Samoobrony wiąże się z faktem utworzenia 
Urzędu Głównego Inspektora Obrony Terytorialnej i wprowadzenie etatów instytucji jemu 
podległych.  
Inspektorat Powszechnej Samoobrony powołano 20 grudnia 1965 r. Nowo powstały 
Inspektorat zobowiązany został do : 

- przygotowania ludności w zakresie powszechnej samoobrony, 
- realizacji zadań związanych z alarmowaniem ludności o niebezpieczeństwie, 
- współdziałania z władzami cywilnymi państwa w zakresie rozśrodkowania ludności, 
- prowadzenia szkoleń obronnych. 

Powołana Powszechna Samoobrona stała się formacją ochrony ludności i ochrony gospodarki 
przed skutkami działań wojennych w tym również przed skutkami środków masowego rażenia. 
Zauważyć należy, że podstawowym założeniem tej organizacji był fakt powszechnego udziału 
ludności w tej obronie.  
 W okresie powszechnej samoobrony bardzo dynamicznie rozwijały się formacje 
samoobrony. Rozwój dotyczył zarówno ich liczby, struktur organizacyjnych i zakresu zadań. 
Według stanu na dzień 31 grudnia 1967 r. w kraju powołanych było: 

Ø 5 685 zakładowych oddziałów samoobrony, o stanie osobowym 673 843 osoby, 
Ø 5808 terenowych oddziałów samoobrony, o stanie osobowym 993 344 osoby. 

Razem  1 667 187 osób. 
Zgodnie z założeniami rozwoju formacji samoobrony, przewidywano osiągnąć do końca 1970 
roku następującą ilość oddziałów: 

Ø 8 200 zakładowy, o stanie osobowym 1 230 000 osób, 
Ø 8900 terenowych, o stanie osobowym 2 225 000 osób, 
Ø 400 specjalistycznych , o stanie osobowym 50 000 osób. 

Łącznie w tych oddziałach służbę miało odbywać ok. 3 500 000 osób. Szkoleniem masowym 
z kolei objęto 6 500 000 osób, co stanowiło 33% populacji podlegającej temu szkoleniu. 
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Scentralizowane systemy alarmowania funkcjonowały już w 140 najważniejszych miastach  
a w planach do końca 1970 r. miały funkcjonować w 240 najważniejszych ośrodkach. 
 Już w okresie funkcjonowania Terenowej Obrony Przeciwlotniczej pracowano nad 
koncepcją przygotowania obrony cywilnej. Zaczęła się konkretyzować koncepcja powołania 
nowej pod względem celu i zadań organizacji, jaką miała być obrona cywilna. Wskazują na to 
założenia Ustawy o powszechnym obowiązku obrony z 1967 roku. Stosowne założenia 
przygotowania Obrony Cywilnej Kraju w postaci projektu powstają w 1972 roku. 

Ciekawostkę stanowią informacje dotyczące wydatków związanych z powszechną samoobroną 
w porównaniu do RFN. 
W 1971 roku Polska przeznaczyła na powszechną samoobronę 289,7 mln zł a w 1975 475,6 
mln zł. W tym samym czasie RFN wydała na OC 506 i 555 ale mln marek. Najlepiej 
odzwierciedla te różnice stosunek wydatków na powszechną samoobronę i obronę cywilną do 
wydatków wojskowych. Polska w 1971 roku 1:135 a w 1975 1:97. Analogicznie RFN 1:43  
i 1:48.  
W 1981 roku na Powszechną Samoobronę/OC na jednego mieszkańca Polska przeznaczyła  
9 zł (0,375$ USA) a RFN 8 marek (2,45$ wg ówczesnego kursu). 

Lata 1973 - 1983 
Obrona cywilna tego okresu to spadkobierczyni Powszechnej Samoobrony. Ówczesny 

wicepremier M. Jagielski podsumowując strategiczne ćwiczenia „Kraj – 73” stwierdził,  
… zapewnienie skutecznej ochrony ludności w czasie wojny należy do podstawowych,  
a jednocześnie najtrudniejszych problemów obronności, gdyż jest zbyt wielka dysproporcja 
między siłą niszczącą broni jądrowej a ochroną przed nią … . Uwzględniając powyższe Rada 
Ministrów Uchwałą nr 111/73 z dnia 18 maja 1973 roku powołała Obronę Cywilną. Określała 
ona organizację, cel oraz zadania organów administracji państwowej, jednostek gospodarki 
uspołecznionej i organizacji społecznych. Ujęty w tej ustawie cel różnił się w treści z zapisem 
ujętym w art. 149 Ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP z 1967 roku o następującym 
brzmieniu … „obrona cywilna ma na celu ochronę ludności, zakładów pracy i urządzeń 
użyteczności publicznej, dóbr kultury, ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym  
w czasie wojny oraz współdziałanie w zwalczaniu klęsk żywiołowych i usuwaniu ich 
skutków”... . 
Cel obrony cywilnej miał być osiągnięty poprzez realizację następujących przedsięwzięć: 

1. przygotowanie i zapewnienie działania systemu powszechnego ostrzegania ludności  
o zagrożeniu uderzeniami z powietrza, skażeniami i zakażeniami, 

2. przygotowanie i zapewnienie gotowości do wykorzystania: 
a. budowli ochronnych, a w szczególności schronów, szczelin przeciwlotniczych, 

ukryć zabezpieczających w podpiwniczeniach oraz ukryć przed skażeniami, 
b. urządzeń specjalnych, a w szczególności punktów odkażania i dezaktywacji, 

punktów zabiegów sanitarnych itp., 
3. przygotowanie do działania sił obrony cywilnej, 
4. zapewnienie sprzętu i środków ochrony indywidualnej przed bronią masowego rażenia 

dla ludności, a w szczególności masek przeciwgazowych i odzieży ochronnej, 
5. przygotowanie i przeprowadzenie rozśrodkowania ludności i załóg zakładów pracy, 
6. przygotowanie i organizowanie ochrony zakładów pracy i urządzeń użyteczności 

publicznej przed środkami rażenia, 
7. zapewnienie zaciemnienia miast, wsi i zakładów pracy, 
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8. organizowanie ochrony zwierząt, płodów rolnych, produktów żywnościowych i wody 
przed skażeniami i zakażeniami, 

9. przygotowanie i zapewnienie ochrony dóbr kultury przed środkami rażenia, 
10. organizowanie i prowadzenie szkolenia ludności w zakresie powszechnej samoobrony 

oraz działalności popularyzatorsko – propagandowej w dziedzinie obrony cywilnej, 
11. przygotowanie pod względem organizacyjnym i materiałowo – technicznym oraz 

prowadzenie akcji ratowniczych mających na celu ochronę życia i zdrowia ludności, jak 
również udzielanie pomocy poszkodowanym. 

Charakterystycznym jest to, że na pierwszym miejscu ujęto ochronę ludności przed bronią 
masowego rażenia i innych działań nieprzyjaciela, ale ujmuje również udzielanie pomocy 
poszkodowany w bardzo szerokim zakresie. Autorzy ustawy swą świadomość zagrożeń ujęli 
nie tylko w stosunku do zagrożeń wojennych ale również zagrożeń czasu pokoju w stosownym 
zapisie § 2 pkt. 4 „siły i środki obrony cywilnej mogą być użyte do udziału w zapobieganiu  
i zwalczaniu pożarów, powodzi i innych klęsk żywiołowych oraz katastrof, jak również do 
wykonywania prac niezbędnych na potrzeby obrony cywilnej”. Od początku funkcjonowania 
obrony cywilnej wkomponowano ją w struktury organizacyjne administracji państwowej  
i gospodarczej. Powołano również Szefa Obrony Cywilnej Kraju, którym został wiceminister 
Obrony Narodowej wyznaczony przez Przewodniczącego Komitetu Obrony Kraju.  
Określono również zakres działania Szefa OCK tj. 

1. przygotowanie w uzgodnieniu z ministrami i wojewodami projektów założeń i zasad 
działania w zakresie obrony cywilnej, jak również propozycji decyzji dotyczących 
wykonywania zasadniczych przedsięwzięć w tej dziedzinie, 

2. przygotowanie w uzgodnieniu z Szefem Sztabu Generalnego WP i przewodniczącym 
komisji planowania przy Radzie Ministrów do rozpatrzenia przez komitet obrony kraju 
wniosków dotyczących ustalania i wykorzystania środków finansowych  
i materiałowych niezbędnych do realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej, 

3. ustalenie ogólnych zasad realizacji zadań obrony cywilnej przez ministrów  
i wojewodów, 

4. kontrolowanie wykonywania zadań obrony cywilnej, 
5. określenie w uzgodnieniu z Szefem Sztabu Generalnego WP: 

a. zasad opracowywania planów obrony cywilnej, w szczególności w zakresie 
rozśrodkowania ludności i organizowania akcji ratowniczych na okres 
zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny, 

b. założeń organizacji i prowadzenia ćwiczeń obrony cywilnej o zasięgu 
ogólnokrajowym lub międzywojewódzkim, 

6. wydawanie wytycznych, instrukcji i regulaminów w sprawach obrony cywilnej, a także 
niezbędnych materiałów szkoleniowych na potrzeby obrony cywilnej oraz 
nadzorowanie działalności wydawniczej resortów w tym zakresie, 

7. koordynowanie w czasie zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny rozśrodkowania 
ludności, prowadzenia akcji ratowniczych oraz udzielanie pomocy poszkodowanym. 

Tak szeroki zakres odpowiedzialności wymuszał utworzenie stosownego organu 
wykonawczego. Tym organem był Inspektorat Obrony Cywilnej Kraju. Organ ten był częścią 
Ministerstwa Obrony Narodowej a jego szef był Zastępcą Szefa OC Kraju. Po reformie 
podziału administracyjnego (49 województw) w 1975 roku kierowanie obroną cywilną  
w województwach, gminach i zakładach pracy kierowali odpowiednio wojewodowie, 
prezydenci, naczelnicy dzielnic i gmin, kierownicy zakładów pracy jako szefowie obrony 
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cywilnej województw, miast, dzielnic i gmin oraz zakładów pracy. Realizowali swe obowiązki 
przy pomocy odpowiednio: inspektoratów OC, starszych inspektorów ds. OC, terenowych  
i zakładowych komend samoobrony. Szczegółowo zostały określone zadania struktur 
terenowych. Zaliczyć do nich należy: 

1. przygotowanie i zapewnienie działania systemu powszechnego ostrzegania  
i alarmowania, 

2. przygotowanie i zapewnienie działania systemu wykrywania skażeń, 
3. organizowanie i przygotowanie jednostek ratowniczych, 
4. przygotowanie budowli ochronnych, 
5. przygotowanie służby zdrowia do zapewnienia ochrony zdrowia ludności poprzez: 

a. stworzenie bazy szpitalnej, 
b. przygotowanie zakładów lecznictwa otwartego, 
c. przygotowanie zastępczych miejsc szpitalnych, 
d. przygotowanie zakładów i jednostek sanitarno – epidemiologicznych, 
e. przygotowanie zaopatrzenia medycznego oraz niezbędnego zaopatrzenia 

materiałowo – technicznego, 
6. organizowanie, przygotowanie i przeprowadzenie rozśrodkowania ludności z miast, 
7. organizowanie ochrony zwierząt, płodów rolnych, produktów żywnościowych i wody, 
8. zapewnienie zaciemnienia, 
9. zaopatrywanie, jednostek ratowniczych i formacji samoobrony w sprzęt techniczno – 

wojskowy i specjalistyczny oraz zapewnienie warunków przechowywania, eksploatacji, 
remontu i rotacji tego sprzętu, 

10. organizowanie ochrony podległych zakładów pracy, 
11. organizowanie ochrony dóbr kultury, 
12. organizowanie i prowadzenie szkoleń i ćwiczeń w zakresie obrony cywilnej oraz 

powszechnej samoobrony, 
13. prowadzenie działalności popularyzacyjno – propagandowej w dziedzinie obrony 

cywilnej, 
14. wykonywanie przedsięwzięć związanych z przygotowaniem i prowadzeniem akcji 

ratowniczych, 
15. przygotowanie systemu i form pomocy społecznej na czas wojny oraz organizowanie 

zastępczych domów pomocy społecznej, 
16. zapewnienie środków finansowych i materiałowych niezbędnych do realizacji 

przedsięwzięć obrony cywilnej, 
17. wykonywanie innych zadań określonych w innych przepisach. 

Uzupełnieniem był obowiązek prowadzenia międzywojewódzkich ośrodków szkolenia obrony 
cywilnej oraz warsztatów naprawczych sprzętu OC przez określonych wojewodów czyli 
Szefów Obrony Cywilnej województw. 

W Uchwale nr 111/73 Rady Ministrów z 18 maja 1973 roku w sprawie obrony cywilnej 
zawarto również zadania dla organizacji społecznych tj. Liga Obrony Kraju, Polski Czerwony 
Krzyż, Związek Ochotniczych Straży Pożarnych, Związek Harcerstwa Polskiego, Aeroklub 
PRL i Polski Związek Krótkofalowców. Należy zwrócić uwagę na to, że zasady i zakres 
współdziałania określały naczelne organy organizacji społecznych z Inspektoratem Obrony 
Cywilnej Kraju. Potwierdzić należy również ścisłą współpracę z wojskiem, które w pewnych 
dziedzinach pracowało na rzecz obrony cywilnej i na odwrót. Z tego wynika również 
potwierdzenie takiego charakteru działania, który nie odbiegał od zdefiniowanego w Protokole 
Dodatkowym I do Konwencji Genewskich. 
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Założenia organizacyjne i prawne w latach 1983 - 1993 
23 grudnia 1983 r. Uchwałą Rady Ministrów nr 191/83 r. w sprawie obrony cywilnej ustalono 
odmienne zasady realizacji zadań obrony cywilnej niż obowiązujące dotychczas w Uchwale  
nr 111/73 Rady Ministrów. W nowej wymienia się pięć zadań.  

1. ochrona ludności przed skutkami rażenia, 
2. ochrona zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicznej przed działaniem środków 

rażenia, 
3. ochrona dóbr kultury, 
4. ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym, 
5. Współdziałanie w zwalczaniu klęsk żywiołowych i usuwaniu ich skutków. 

Poza tym wyróżniono organizowanie i prowadzenie szkoleń ludności w ramach powszechnej 
samoobrony w zakresie przygotowania do tej samoobrony. Uchwała ta precyzuje również siły 
obrony cywilnej. Określa następujące formacje: 

1) zakładowe i terenowe oddziały ratownictwa ogólnego, 
2) zakładowe oddziały i samodzielne pododdziały służb obrony cywilnej, 
3) oddziały, w których odbywana była zasadnicza służba w obronie cywilnej, 
4) zgrupowania jednostek ratowniczych, 
5) specjalistyczne oddziały techniczne. 

Stosownie do tej uchwały (191/93) wydano Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 
1983 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju oraz szefów 
OC województw, miast, dzielnic, gmin oraz miast i gmin. Do zakresu działania Szefa OC kraju 
należy: 

a) przygotowanie projektów założeń i zasad działania obrony cywilnej, 
b) ustalania ogólnych zasad realizacji zadać obrony cywilnej, 
c) koordynowania określonych przedsięwzięć i sprawowania kontroli realizacji zadań 

obrony cywilnej, 
d) dodatkowo w paragrafie 2 dodano: 

I. sprawowanie funkcji związanych z odbywaniem służby w obronie 
cywilnej, 

II. sprawowanie nadzoru nad przebiegiem służby w OC i szkoleniem 
ludności w zakresie powszechnej samoobrony, 

III. kierowanie ćwiczeniami OC, 
IV. nadzór nad przygotowaniem i przebiegiem rozśrodkowania załóg 

zakładów pracy i ewakuacją i przyjęciem ludności, 
V. kierowaniem działaniami bezpośrednio podporządkowanymi 

formacjami, 
VI. podejmowanie innych przedsięwzięć niezbędnych do wykonywania 

powierzonych zadań. 
Szefa Obrony Cywilnej Kraju upoważniono i zobowiązano także do prowadzenia współpracy 
z zagranicą w sprawach należących do zakresu jego działania oraz składanie Komitetowi 
Obrony Kraju i Ministrowi Obrony Narodowej okresowych informacji o stanie realizacji zadań 
obrony cywilnej. Dodać należy, że zakres obowiązków był rozszerzony w stosunku do zapisu 
art. 152 Ustawy o powszechnym obowiązku obrony z 1967 roku o zapis cyt. … w zwalczaniu 
klęsk żywiołowych i usuwaniu ich skutków, wyposażenia formacji w niezbędny sprzęt i środki 
oraz określaniu zasad realizacji zadań obrony cywilnej przez naczelne i terenowe organy 
administracji państwowej i organy właściwe do wykonywania poszczególnych 
przedsięwzięć… . Do zakresu obowiązków Szefa OCK należało również inicjowanie rozwoju 
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działalności naukowo – badawczej. Obowiązki Szef OC Kraju wykonywał przy pomocy 
Inspektoratu Obrony Cywilnej, którego szef był jednocześnie zastępcą Szefa OC Kraju.  
W odróżnieniu od zakresu działania Szefa OC Kraju, zakres zadań szefów terenowych mieścił 
w sobie wyraźny aspekt kierowniczy. 
 W tym jak i w poprzednim okresie duże znaczenie nadano wzajemnej współpracy 
obrony cywilnej z siłami zbrojnymi. Znajduje to odzwierciedlenie w Rozkazie Ministra Obrony 
Narodowej nr PF 32/Org. z dnia 10 lipca 1984 r. w sprawie zadań organizacji i jednostek 
wojskowych na rzecz obrony cywilnej oraz Wytycznych Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 
24 czerwca 1985 r. w sprawie zasad udziału formacji obrony cywilnej w realizacji zadań 
ratowniczych i innych zadań na rzecz jednostek wojskowych i zmilitaryzowanych. Wytyczne 
Szefa OC Kraju zostały zmodyfikowane stosownymi wytycznymi z dnia 1 lipca 1989 r.  

Minister Obrony Narodowej w swym rozkazie (PF 32/Org) nakazał Szefowi Sztabu 
Generalnego WP sprawować ogólną kontrolę i nadzór w sprawach wykonywania przez organy 
i jednostki wojskowe zadań na rzecz obrony cywilnej. Uczynił go więc odpowiedzialnym za 
całokształt przedsięwzięć w przedmiotowej sprawie, wskazując jednocześnie zadania innym 
organom tj: 

1. Szefowi Głównego Zarządu Politycznego; 
2. Głównemu Inspektorowi Obrony Terytorialnej; 
3. Głównemu Kwatermistrzowi Wojska Polskiego; 
4. Głównemu Inspektorowi Techniki WP; 
5. Szefowi Głównego Zarządu Szkolenia Bojowego; 
6. Szefowi Departamentu Kadr; 
7. Szefowi Wojsk Inżynieryjnych; 
8. Szefom Wojewódzkich Sztabów Wojskowych; 
9. Dowódcom okręgów wojskowych; 
10. Dowódcy Wojsk Obrony Powietrznej Kraju. 

Niestety, w omawianym zarządzeniu zauważalna jest ingerencja podmiotów wojskowych  
w sprawy obrony cywilnej. 

Również Wytyczne Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 24 czerwca 1985 r. w sprawie 
zasad udziału formacji obrony cywilnej w realizacji zadań ratowniczych i innych zadań na rzecz 
jednostek wojskowych i jednostek zmilitaryzowanych oraz podobne wytyczne z dnia 1 lipca 
1989 r. określiły bardzo szeroki aspekt udziału formacji obrony cywilnej na rzecz wojska m.in. 
takie jak: zabezpieczenie przegrupowania wojsk, wymianie informacji o skutkach 
oddziaływania przeciwnika, w alarmowaniu jednostek wojskowych i zmilitaryzowanych czy  
w doraźnej ochronie czasowo opuszczonych obiektów wojskowych. Przyjęcie tak szerokiego 
zakresu zadań na rzecz jednostek wojskowych stało w sprzeczności z art. 13.1, art. 51 i 65 
Protokołu Dodatkowego I do Konwencji Genewskich. Treści tych artkułów wskazują, że: 

- ochrona do jakiej są uprawnione formacje medyczne może ustać (…) gdy są one 
używane poza ramami swojej funkcji humanitarnej do działań szkodliwych dla 
nieprzyjaciela (art. 13.1), 

- osoby cywilne nie powinny być wykorzystywane do działania lub utrudniania operacji 
wojskowych (art. 51.7), 

- osoby cywilne nie korzystają z ochrony, (…) jeżeli uczestniczą bezpośrednio  
w działaniach zbrojnych, przez czas trwania takiego uczestnictwa (art. 51.3), 

- ochrona, do jakiej mają prawo cywilne organizacje obrony cywilnej, ich personel, 
budynki, schrony oraz ich materiały, może ustać tylko w wypadku prowadzenia działań 
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szkodliwych dla nieprzyjaciela lub wykorzystania ich, poza ich właściwymi zadaniami, 
do takich działań (art. 65). 

Innymi słowy, w świetle powyższych treści wykorzystanie formacji obrony cywilnej do 
realizacji niektórych zadań na rzecz jednostek wojskowych stało w sprzeczności z założeniami 
prawa. Mając to na uwadze wskazać należy, że zakres zadaniowy realizowany przez formacje 
obrony cywilnej na rzecz jednostek wojskowych dotyczyć powinien tylko zadań czysto 
humanitarnych. Potwierdzeniem takiego rozumowania znajdujemy w Wytycznych Szefa 
Sztabu Generalnego 025/Oper. z 8 września 1987 r. dotyczących przygotowania informacji 
niezbędnych do opracowania planów obrony cywilnej i wykonywania innych zadań na rzecz 
obrony. Uchwała nr 04/84 Komitetu Obrony Kraju z dnia 28 czerwca 1984 r. w sprawie uznania 
dla potrzeb obrony cywilnej rejonów, miast i obiektów za szczególnie zagrożone, przyjęto, że 
zamiast miast będą to: rejony szczególnie zagrożone, miasta szczególnie zagrożone i obiekty 
szczególnie zagrożone z podziałem na kategorie. 

Założenia organizacyjne i prawne po 1993 roku. 
 Przemiany ustrojowe w Polsce w latach dziewięćdziesiątych wpłynęły znacząco, 
chociaż z małym opóźnieniem, na organizację obrony cywilnej. Impulsem do zmian było 
ratyfikowanie w dniu 19 września 1991 roku przez Rzeczpospolitą Polską 7 Protokołów 
Dodatkowych I i II z 1977 roku do Konwencji Genewskich z 1949 r. Fakt ten wymusił przejęcie 
nowych zadań w zakresie obrony cywilnej. Całość zadań jak i organizację ujęto  
w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 września 1993 roku w sprawie obrony cywilnej.8 
Rozporządzenie to rozwijało ogólne założenia obrony cywilnej ujęte w Ustawie  
o powszechnym obowiązku obrony RP. W/w rozporządzenie rozdziela zadania na okres wojny 
(15 zadań) i czas pokoju (4 zadania) co daje nam w sumie 19 zadań w następującym brzmieniu: 
§ 1. 
1. Zadania obrony cywilnej , mające na celu ochronę ludności, zakładów pracy, urządzeń 
użyteczności publicznej i dóbr kultury oraz ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym  
w czasie wojny, obejmują w szczególności:  

1. wykrywanie zagrożeń oraz ostrzeganie i alarmowanie, 
2. organizowanie ewakuacji ludności, 
3. przygotowanie budowli ochronnych, 
4. zaopatrywanie ludności w sprzęt i środki ochrony indywidualnej, 
5. zaciemnianie i wygaszanie oświetlenia, 
6. organizowanie i prowadzenie akcji ratunkowych, 
7. udzielanie poszkodowanym pomocy medycznej, 
8. walkę z pożarami, 
9. przygotowanie oraz prowadzenie likwidacji skażeń i zakażeń, 
10. ochronę żywności i innych dóbr niezbędnych do przetrwania, 
11. organizowanie doraźnych pomieszczeń i zaopatrzenia dla poszkodowanej ludności, 
12. zabezpieczenie dóbr kultury, urządzeń użyteczności publicznej i ważnej dokumentacji, 
13. doraźne przywracanie działania niezbędnych służb użyteczności publicznej, w tym 

pomoc w budowie i odbudowie awaryjnych ujęć wody pitnej, 
14. doraźną pomoc w przywracaniu i utrzymaniu porządku w strefach dotkniętych 

klęskami, 
 

7 Dz. U. Nr 41 poz. 175 z 1991 r. 
8 Dz. U. Nr 93 poz. 429 z 1993 
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15. doraźną pomoc w grzebaniu zmarłych.  
2. Zadania obrony cywilnej w czasie pokoju obejmują:  

1) działalność planistyczną i prace organizacyjne,  
2) działalność szkoleniową i upowszechniającą w zakresie problematyki obrony cywilnej, 
3) przygotowanie ludności do uczestnictwa w powszechnej samoobronie. 

Natomiast Protokół Dodatkowy I w Rozdziale IV – Obrona cywilna wymienia ich 15.  
Ścisły opis celu oraz zadań obrony cywilnej znajduje się poniżej: 
Artykuł 61 
Określenia i zakres stosowania 
W rozumieniu niniejszego protokołu: 
a) określenie „obrona cywilna” oznacza wypełnianie wszystkich lub niektórych zadań 

humanitarnych wymienionych niżej, mających na celu ochronę ludności cywilnej przed 
niebezpieczeństwami wynikającymi z działań zbrojnych lub klęsk żywiołowych,  
i przezwyciężanie ich bezpośrednich następstw, jak też zapewnienie warunków 
koniecznych do przetrwania. Są to następujące zadania: 

1) służba ostrzegawcza; 
2) ewakuacja; 
3) przygotowanie i organizowanie schronów; 
4) obsługa środków zaciemnienia; 
5) ratownictwo; 
6) służby medyczne, włączając w to pierwszą pomoc oraz opiekę religijną; 
7) walka z pożarami; 
8) wykrywanie i oznaczanie stref niebezpiecznych; 
9) odkażanie i inne podobne działania ochronne; 
10) dostarczanie doraźnych pomieszczeń i zaopatrzenia; 
11) doraźna pomoc dla przywrócenia i utrzymania porządku w strefach dotkniętych 

klęskami; 
12) doraźne przywrócenie działania niezbędnych służb użyteczności publicznej; 
13) doraźne grzebanie zmarłych; 
14) pomoc w ratowaniu dóbr niezbędnych dla przetrwania; 
15) dodatkowe rodzaje działalności, niezbędne dla wypełnienia któregoś z zadań wyżej 

wymienionych, w tym planowanie i prace organizacyjne. 
b) określenie „organizacje obrony cywilnej” obejmuje obiekty oraz formacje utworzone 

przez uprawnione władze strony konfliktu lub działające z ich upoważnienia dla 
wypełnienia któregokolwiek z zadań wymienionych w punkcie (a) i wyznaczone 
wyłącznie do tych zadań; 

c) określenie „personel” organizacji obrony cywilnej obejmuje osoby, które strona 
konfliktu zatrudnia wyłącznie do wykonywania zadań wyliczonych w punkcie (a), w 
tym personel wyznaczony przez uprawnioną władzę tej strony wyłącznie do 
zarządzania tymi organizacjami; 

d) określenie „materiały” organizacji obrony cywilnej oznacza wyposażenie, zaopatrzenie 
i środki transportu, które te organizacje użytkują dla wypełniania zadań wyliczonych w 
punkcie (a). 
 
Rozporządzenie w sprawie obrony cywilnej jest jednym z pakietu dokumentów 

powiązanych z tą dziedziną. Uzupełniają go Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 
września 1993 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, 
szefów obrony cywilnej województw i gmin oraz zasad i trybu kierowania, a także 
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koordynowania przez nich przygotowań i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej 9 i 
Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie powszechnej samoobrony 10 . Opisane  
w powyższych dokumentach obowiązki Szef Obrony Cywilnej Kraju sprawował przy pomocy 
Sztabu OC Kraju zmienionego później w Urząd Szefa OC Kraju. 
Ważnym elementem tego rozporządzenia było zaznaczenie szczególnej odpowiedzialności za 
realizację zadań obrony cywilnej przez zakłady pracy a nie tylko przez administrację rządową 
i samorządową. Czynności związane z ochroną ludności realizowane były przez formacje 
obrony cywilnej tzw. zakładowe i terenowe (organizowane przez administracje).  
Do tych najważniejszych formacji należy zaliczyć: 

1. ochrony ogólnej; 
2. likwidacji skażeń – zabiegów sanitarnych, likwidacji skażeń, odkażania transportu, 

odkażania terenu, odkażania odzieży, zabiegów weterynaryjnych; 
3. sanitarne; 
4. ratownictwa budowlanego; 
5. ratownictwa komunalnego; 
6. ratownictwa energetycznego; 
7. schronowe; 
8. pożarnicze; 
9. porządkowo – ochronne; 
10. łączności; 
11. zaopatrzenia; 
12. ochrony płodów rolnych, ochrony produktów żywnościowych, ochrony zwierząt 

gospodarczych, ochrony pasz; 
13. ratownictwa chemicznego; 
14. ratownictwa przeciwpowodziowego; 
15. systemu wykrywania i alarmowania a w tym: 

a. WOADA i POADA - Wojewódzki i Powiatowy Ośrodek Analizy Danych  
i Alarmowania, 

b. WKAL - Wojewódzka Kompania Analiz Laboratoryjnych, 
c. rda – tda - radiowa i telewizyjna drużyna alarmowania, 
d. dwa - drużyna wykrywania i alarmowania, 
e. dwz – drużyna wykrywania zagrożeń, 
f. donua – drużyna obsługi i napraw urządzeń alarmowania, 
g. sklrł – samodzielny klucz lotnictwa rozpoznawczo – łącznikowy, 
h. pAl lub Pal – posterunek lub punkt alarmowania; 

16. ochrony zabytków; 
17. społeczno – opiekuńcze. 

W rozporządzeniu ujęte zostały informacje dotyczące budowli ochronnych. § 14 posiadał 
następujący zapis: 

1. W czasie pokoju budowle ochronne mogą być wykorzystywane przez właścicieli lub 
użytkowników w uzgodnieniu z właściwymi terenowo szefami obrony cywilnej, na 
potrzeby handlowe, usługowe, magazynowe, kulturalne, szkoleniowe, sportowe i inne. 

2. Czasowi użytkownicy budowli ochronnych ponoszą koszty bieżącej eksploatacji  
i konserwacji udostępnionych im obiektów i urządzeń, a na żądanie właściwych 
terenowo szefów obrony cywilnej doprowadzają je, w określonym umową czasie, do 
stanu zgodnego z ich przeznaczeniem.  

Jednak najbardziej zwrócono uwagę na odpowiedzialność zakładów pracy, które w związku  
z produkcją, magazynowaniem, wykorzystywaniem toksycznych środków przemysłowych, 

 
9 Dz. U. Nr 91 poz. 420 z 1993 r. 
10 Dz. U. Nr 91 poz. 421 z 1993 r. 
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zobowiązano do gwarantowania bezpieczeństwa swoim pracownikom ale również 
mieszkańcom okolicznych domów np.; 
…Ludność zamieszkująca w strefie bezpośredniego zagrożenia od zakładów posiadających 
toksyczne środki przemysłowe może być zaopatrywana w środki ochrony dróg oddechowych, 
stosownie do ustaleń właściwych terenowo szefów obrony cywilnej, przez:  

1) kierowników (właścicieli) tych zakładów, 
2) służby zaopatrzenia obrony cywilnej. 

§ 42 rozporządzenia posiadał następujące brzmienie: 
1. Kierownicy (właściciele) zakładów pracy mają obowiązek planowania i realizacji 

zadań obrony cywilnej związanych z ochroną swoich zakładów i ich pracowników. 
2. Na zakłady pracy stwarzające, w przypadku ich awarii, zagrożenie dla okolicznej 

ludności i środowiska mogą być nakładane, przez właściwych terenowo szefów 
obrony cywilnej, zadania związane z ochroną tej ludności i likwidacją skutków 
awarii. 

3. Realizacja zadań obrony cywilnej w zakładach pracy odbywa się według ustaleń 
właściwych terenowo szefów obrony cywilnej.  

Tworzenie formacji obrony cywilnej określał § 57 w brzmieniu: 
a. Formacje obrony cywilnej tworzy się w gminach i w zakładach pracy 

zatrudniających powyżej 50 pracowników. 
b. W zakładach pracy zatrudniających poniżej 50 pracowników mogą być tworzone 

wspólne formacje obrony cywilnej dla kilku sąsiadujących ze sobą zakładów. 
Zakłady pracy rozporządzenie zobowiązuje do realizacji działalności planistycznej, 
szkoleniowej i organizacyjnej w zakresie obrony cywilnej. 

Niestety często zmieniano zasady planowania. Określały je zawsze wytyczne Sztabu 
(1994 r.) lub Szefa OC Kraju (1999 r.). Każdy prawnik traktuje dokument określany 
wytycznymi jako sugestia, podpowiedź a nie prawo czy obowiązek. Dodać należy, że wytyczne 
z 13 października 1999 r. w sprawie zasad opracowywania planu obrony cywilnej województw, 
powiatów, gmin i zakładów pracy wprowadzały charakter poufny dla planów poziomu 
administracyjnego a zakładom nakazywały nadawanie klauzuli „zastrzeżone”. Niestety 
powodowało to wiele zamieszania, ponieważ np. chiński właściciel biura podróży nie mógł 
tego dokumentu opracować, mimo nacisków pracowników administracji samorządowej, bo 
nigdy nie mógł uzyskać prawa do wglądu do tych dokumentów (ochrona informacji 
niejawnych). Niejawność dokumentów powodowała również blokadę informacji  
o obronie cywilnej wśród obywateli naszego kraju. Nie byli świadomi, że istnieje parasol 
ochronny gwarantujący ochronę zdrowia i życia. 

1 stycznia 1999 roku na podstawie Ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu 
trzystopniowego podziału terytorialnego państwa i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  
7 sierpnia 1998 r. w sprawie utworzenia powiatów wprowadzono w Rzeczpospolitej Polskiej 
nowy podział terytorialny państwa, w wyniku czego powstały trzy poziomy jednostek 
administracyjnych. Pierwszy to wojewódzki, traktowany jako regionalny, który tworzyło  
16 województw zamiast dotychczasowych 49. Drugi to poziom powiatowy, traktowany jako 
subregionalny z 308 powiatami i 65 miastami na prawach powiatów. Trzeci to dotychczasowy 
gminny w skład którego wchodziło 2 489 gmin wiejskich, miejsko – wiejskich i miejskich. 
Drugi i trzeci poziom określa się często jako :poziom lokalny”. W wyniku tych zmian powstał 
nowy układ władzy publicznej, w którym znaczącą rolę w zakresie ochrony ludności 
przypisano administracji samorządowej i wojewodzie jako przedstawicielowi administracji 
rządowej, jednocześnie szefowi obrony cywilnej województwa. Wymusiło to również zmiany 
w zakresach obowiązków osób funkcyjnych, co zostało ujęte w Rozporządzeniu Rady 
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Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 roku11 w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa 
Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin. To 
rozporządzenie w sposób szczególny odnosi się do ustalenia zadań, kontroli i realizacji oraz 
kierowania działalnością w zakresie przygotowania i realizacji zadań obrony cywilnej. 
Uprawnienia te przypisano Szefowi Obrony Cywilnej Kraju w stosunku do szefów obrony 
cywilnej województw, im z kolei w stosunku do szefów obrony cywilnej powiatów, szefom 
powiatów w stosunku do gmin a szefom gmin w stosunku do szefów obrony cywilnej  
w instytucjach, przedsiębiorstwach, społecznych organizacjach ratowniczych i innych 
jednostkach organizacyjnych działających na terenie gminy. Oznaczało to również, że właściwi 
szefowie koordynując przygotowania i realizację przedsięwzięć obrony cywilnej uwzględniają 
działalność w zakresie obrony cywilnej przedsiębiorstw, dla których organem założycielskim 
są Minister Obrony Narodowej i Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji. Dotyczy to  
w szczególności zakresu systemu wykrywania i alarmowania, systemu wczesnego ostrzegania, 
ewakuacji ludności oraz sił i środków wydzielonych do planowania akcji ratunkowych. Ta 
działalność uwidoczniona winna być w stosownych planach obrony cywilnej. Ogólną 
wykładnię problematyki obrony cywilnej tego okresu ujmuje nowelizacja Ustawy  
o powszechnym obowiązku obrony RP wg. stanu prawnego na dzień 01.08.2002 r. Art. 140 w 
brzmieniu Rada Ministrów określi w drodze rozporządzenia: 

1. zadania obrony cywilnej oraz obowiązki i uprawnienia organów administracji rządowej 
oraz innych organów i instytucji państwowych, organów samorządu terytorialnego, 
przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych, a także organizacji społecznych, 
ze szczególnym uwzględnieniem zasad planowania i organizacji działań ratowniczych, 
monitorowania zagrożeń, szkolenia i upowszechniania problematyki obrony cywilnej; 

2. zasady zwalczania klęsk żywiołowych, katastrof i zagrożeń środowiska oraz usuwania 
ich skutków przez obronę cywilną, uwzględniając w szczególności zasady 
współdziałania z innymi służbami i kompetencje w tej dziedzinie; 

3. ogólne zasady tworzenia i przeznaczenia formacji obrony cywilnej, uwzględniając  
w szczególności ich modelowe struktury organizacyjne i podporządkowanie, oraz 
zasady wyposażenia ich w niezbędny sprzęt i środki. 

Jak zauważamy to obronie cywilnej, niezależnie od czasu pokoju czy wojny, przypisuje się 
zwalczanie klęsk żywiołowych, katastrof i zagrożeń środowiska, podkreślając decydującą rolę 
obronie cywilnej w ochronie i ratownictwie ludności.  
Problematykę ochrony ludności i jej ratowania w czasie pokoju uzupełnia Ustawa z 18 kwietnia 
2002 roku o stanie klęski żywiołowej12 (pokłosie największej powodzi z 1997 r.) oraz 
Rozporządzenie Rady Ministrów z 3 grudnia 2002 r.13 w sprawie sposobu tworzenia gminnego 
zespołu reagowania, powiatowego i wojewódzkiego zespołu reagowania kryzysowego oraz 
Rządowego Zespołu Koordynacji Kryzysowej i ich funkcjonowania. 
Kolejna nowelizacja Ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej (stan 
prawny na dzień 1.07.2004 r.) uchyla art. 140 i nie proponuje nic w zamian. 
 W 1997 roku obrona cywilna została przeniesiona do Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Administracji, a w miejsce dawnego Sztabu Obrony Cywilnej Kraju 
utworzono Urząd Szefa Obrony Cywilnej Kraju, w następnej kolejności przemianowano go na 
Urząd Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności. Rozwiązano go w 2000 r. a zadania 
przejęła centrala obrony cywilnej Komendy Głównej PSP. Szefem OCK został Komendant 
Główny Państwowej Straży Pożarnej. Przeniesienie obrony cywilnej do MSWiA  
a jednocześnie pozostawienie jej w systemie obronnym kraju sugeruje, że podlega ona dwóm 

 
11 Dz. U. Nr 96 poz. 850 z 2002 r. 
12 Dz. U. Nr 62 poz. 558 z 2002 r. 
13 Dz. U. Nr 215 poz. 1818 z 2002 r. 
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ministrom – MSWiA i MON. Ustawa o powszechnym obowiązku obrony RP pozostawia wiele 
zapisów dotyczących obrony cywilnej tj. 

a. odbywania zasadniczej służby w obronie cywilnej (w formie zastępczej służby 
wojskowej), 

b. przydziały mobilizacyjne – Wojskowe Komendy Uzupełnień, 
c. kategorie zdrowia przeznaczonych do służby w obronie  cywilnej, 
d. zadania wojewodów w zakresie obronności, 
e. zadania formacji obrony cywilnej, w tym bardzo niezręczny zapis cyt. …formacje 

obrony cywilnej mogą tworzyć także pracodawcy… . Oznacza to, że nie muszą  
i powstała lawina likwidacji formacji, 

f. obowiązek obywateli w zakresie obrony cywilnej cyt: 
1. odbywaniu: 

1) służby w obronie cywilnej, 
2) przysposobienia obronnego młodzieży szkolnej, (edukacji dla 

bezpieczeństwa), 
3) szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony ludności, 

2. wykonywaniu innych zadań przewidzianych w ustawie. 
g. szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony, 
h. zobowiązania osób posiadających obywatelstwo polskie do samoobrony. 

Regulują powyższe również Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowego 
zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, 
powiatów i gmin z 2002 r. oraz Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 
w sprawie odbywania służby w obronie cywilnej14 (dokument martwy ponieważ ani jeden 
wojewoda nie stworzył możliwości odbycia służby zastępczej w formacji OC, za to można było 
ją odbyć w straży pożarnej, policji czy zieleni miejskiej). Szkodliwą dla obrony cywilnej 
zmianą było wykreślenie z Ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP w 2004 roku 
artykułu 140. Mimo jego usunięcia w dalszym ciągu wydawano rozporządzenia tj. 

1) w sprawie zasad zwalniania przez pracodawców z obowiązku świadczenia pracy osób 
powołanych do służby w obronie cywilnej w związku ze zwalczaniem klęsk 
żywiołowych, katastrof i zagrożeń środowiska – 2005 r.; 

2) w sprawie stanowisk uznawanych za równorzędne z odbywaniem służby w obronie 
cywilnej – 2005 r.; 

3) w sprawie umundurowania osób odbywających służbę w obronie cywilnej – 2005 r.; 
4) w sprawie określenia kategorii żołnierzy rezerwy, których przeznaczenie do służby w 

obronie cywilnej wymaga zgody Wojskowej Komendy Uzupełnień – 2006 r.; 
5) w sprawie systemów wykrywania skażeń i właściwości organów w tych sprawach – 

2006 r. 
Bardzo pracowity był również urząd Szefa Obrony Cywilnej Kraju. W formie wytycznych 
zostały wydane następujące dokumenty: 

a) Wytyczne Szefa Obrony Cywilnej Kraju w sprawie zasad ewakuacji ludności, 
zwierząt i mienia na wypadek masowego zagrożenia z dnia 17 października 
2008 r. 

b) Wytyczne Szefa Obrony Cywilnej Kraju w sprawie zasad opracowania planu 
obrony cywilnej województw, powiatów i gmin z 27 grudnia 2011 r. , 

c) Normatywy w zakresie zaopatrywania organów i formacji obrony cywilnej  
w sprzęt, środki techniczne i umundurowanie niezbędne do wykonywania zadań 
obrony cywilnej oraz ich ramowych struktur organizacyjnych i podstawowych 
zadań – 2014 r. 

 
14 Dz. U. Nr 169 poz. 1391 z 26.09.2002 r. 
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d) Wytycznych Szefa Obrony Cywilnej Kraju w sprawie zasad organizacji  
i sposobu przeprowadzania szkoleń z zakresu obrony cywilnej - z dnia  
11 stycznia 2016 r. 

Dopiero w latach 2017 – 2019 Rada Ministrów dwukrotnie aktualizuje ustawę o powszechnym 
obowiązku obrony RP, m.in. w rozdziale IV dotyczącym obrony cywilnej artykuł 137 określa 
tylko cele a nie zadania obrony cywilnej. W dalszych artykułach określa skład i sposób 
tworzenia formacji OC. 
Wspomniane powyżej normatywy z 2014 roku określają następujące formacje: 

1. ratownictwa chemicznego i ekologicznego, 
2. ratownictwa medycznego, 
3. ratownictwa technicznego, 
4. ratownictwa wodnego, 
5. ratownictwa wysokościowego, 
6. ratownictwa komunalnego, 
7. Wojewódzki Ośrodek Analizy Danych I Alarmowania, 
8. Wojewódzki Ośrodek Analiz Laboratoryjnych, 
9. Powiatowy Ośrodek Analizy Danych I Alarmowania, 
10. Powiatowy Ośrodek Analiz Laboratoryjnych, 
11. zespół pobierania próbek, 
12. drużyna wykrywania i alarmowania, 
13. lotnicza formacja obrony cywilnej, 
14. formacje do zadań ogólnych. 

Analizując ten skład formacji można wysnuć wniosek, że powyższe formacje są przygotowane 
raczej na wypadek wystąpienia zagrożeń czasu pokoju niż wojny.  

Obrona cywilna praktycznie od 2002 roku (Ustawa o ciągłości działania), czyli wtrącenia 
się w tę dziedzinę Państwowej Straży Pożarnej jest likwidowana. Od 2008 roku pozorowane 
jest stworzenie nowej ustawy, która miałaby zastąpić dotychczasowe struktury ujęte  
w Rozporządzeniu z 1993 roku. Każda z tych propozycji, niezależnie od obozu, który w danym 
momencie jest przy władzy, to niewypał, który nie respektuje ratyfikacji Protokołów 
dodatkowych do Konwencji Genewskich (Dz. U. nr 41 poz. 175 z 19 września 1991 r.). 
Wszystkie dotychczasowe propozycje miały za zadanie przejęcie obrony cywilnej przez straż 
pożarną. Nikt się nie zastanowił, czy posiadają odpowiednie przygotowanie do realizacji zadań 
opisanych w I Protokole Dodatkowym. Jest ich aż 15. Czy wszystkie mogą zrealizować 
jednostki straży pożarnej? Od 2004 roku nikt piastujący stanowisko Szefa Obrony Cywilnej 
Kraju nie realizował Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej 
województw, powiatów i gmin (Dz. U. z 1 lipca 2002 r. Nr 96, poz. 850), a w szczególności: 

1. inicjowania, przygotowania, wydawania i opiniowania projektów aktów normatywnych 
dotyczących obrony cywilnej, 

2. opracowania założeń programowych oraz kierunków kształcenia i szkolenia 
pracowników, ratowników i ludności w zakresie obrony cywilnej, 

3. planowania potrzeb w zakresie środków finansowych i materiałowych niezbędnych do 
realizacji zadań własnych w zakresie obrony cywilnej, 

4. inicjowania działalności naukowo - badawczej dotyczącej obrony cywilnej, a także 
udziału w pracach unifikacyjno – normalizacyjnych w tej dziedzinie, 

5. kontrolowania przygotowania formacji obrony cywilnej i ratowników do prowadzenia 
działań ratowniczych. 
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O skutkach i efektach działania strażaków a właściwie Szefów Obrony Cywilnej Kraju 
jednocześnie Komendantów Głównych Państwowej Straży Pożarnej świadczą dwie kontrole 
zrealizowane przez Najwyższą Izbę Kontroli: 

1. raport pierwszej pt. „Przygotowanie systemu ochrony ludności przed klęskami 
żywiołowymi oraz sytuacjami kryzysowymi” z 20.06.2013 r. w swej treści ocenia: 

Wyżej przywołana kontrola wykazała, że funkcjonujący model systemu Obrony Cywilnej Kraju 
nie był w pełni dostosowany do aktualnych potrzeb, w tym wynikających z członkostwa w Unii 
Europejskiej, obecnej organizacji państwa i stanu infrastruktury kraju. Normy prawne 
regulujące organizację i funkcjonowanie obrony cywilnej nie zapewniały skutecznego 
koordynowania działań dotyczących szeroko pojętej ochrony ludności oraz współdziałania  
w zwalczaniu klęsk żywiołowych wykonywanych w ramach struktury obrony cywilnej  
z działalnością wykonywaną w tym zakresie przez inne podmioty. 
Wiele aktów prawnych dotyczących obrony cywilnej przestało obowiązywać z dniem 1 lipca 
2004 r. na skutek uchylenia m.in. art. 140 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym 
obowiązku RP, który stanowił delegację do wydania rozporządzeń określających m.in. 
obowiązki i uprawnienia organów obrony cywilnej oraz innych organów administracji 
rządowej i samorządowej, a także ogólne zasady tworzenia i przeznaczania formacji obrony 
cywilnej. Brakowało również mechanizmów zapewniających niezbędną, skuteczną koordynację 
działań w ramach samego systemu obrony cywilnej. W wyniku kontroli stwierdzono, że 
zdefiniowane w ustawie o powszechnym obowiązku obrony RP zadania obrony cywilnej są w dużej 
mierze zbieżne z zadaniami określonymi w ustawach: o ochronie przeciwpożarowej, o Państwowej 
Straży Pożarnej, o stanie klęski żywiołowej oraz o zarządzaniu kryzysowym.  
W wyniku kontroli skierowano m.in. wnioski pokontrolne do Ministra Spraw Wewnętrznych  
i Administracji o: 

- zapewnienie właściwego i skutecznego nadzoru nad Obroną Cywilną Kraju, w tym 
wzmocnienie nadzoru nad Szefem Obrony Cywilnej Kraju w celu wyeliminowania 
nieprawidłowości w funkcjonowaniu tego organu; 

- podjęcie działań pozwalających na pozyskanie rzetelnych i aktualnych danych dotyczących 
rzeczywistego stanu w zakresie funkcjonowania i zasobów obrony cywilnej; 

- przyspieszenie działań zmierzających do wypracowania aktualnej, systemowej regulacji 
prawnej w zakresie obrony cywilnej. 

2. raport drugiej kontroli pt. „Ochrona ludności w ramach zarządzania kryzysowego  
i obrony cywilnej” z dnia 12.09.2018 r. ocenia obronę cywilną i zarządzanie kryzysowe 
jako: 

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli w Polsce nie funkcjonuje skuteczny system ochrony 
ludności. Organy odpowiedzialne za realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego oraz 
obrony cywilnej nie stworzyły adekwatnych do występujących zagrożeń struktur i skutecznych 
procedur oraz nie zapewniły niezbędnych zasobów, umożliwiających właściwe zarządzanie 
m.in. w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych. Nieprawidłowości w obszarze 
zarządzania kryzysowego zostały stwierdzone we wszystkich jednostkach objętych kontrolą. 
Najwyższa Izba Kontroli po raz kolejny wskazuje, że struktury obrony cywilnej nie są 
przygotowane do skutecznej realizacji zadań w zakresie ochrony ludności, wynikających  
z I Protokołu Dodatkowego do Konwencji Genewskich z dnia 12 sierpnia 1949 r. Struktura  
i organizacja obrony cywilnej jest anachroniczna. Liczba formacji obrony cywilnej jest 
nieadekwatna do zidentyfikowanych zagrożeń i z każdym kolejnym rokiem maleje,  
a wyposażenie istniejących formacji jest niekompletne i przestarzałe. Przyczyną 
stwierdzonych w trakcie kontroli nieprawidłowości są wieloletnie zaniedbania w tym zakresie, 
przejawiające się m.in. brakiem kompleksowych uregulowań prawnych (zwłaszcza w zakresie 
obrony cywilnej), lekceważeniem znaczenia przygotowania planów, procedur i struktur na 
wypadek wystąpienia zagrożeń oraz niewystarczającym finansowaniem zadań. 

Jak można ukryć nieudolność osób odpowiedzialnych za obronę cywilną?  
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Wystarczy ją zlikwidować. I tak się stało. 23 kwietnia 2022 roku weszła w życie Ustawa  
o obronie ojczyzny. Nie ma w niej słowa o obronie cywilnej. Straciły swą moc wszystkie 
dotychczas obowiązujące zapisy związane z tą dziedziną. Za to mamy kolejny projekt ustawy 
o ochronie ludności i klęsce żywiołowej, która znów tym którzy zniszczyli obronę cywilną, 
czyli Komendantom PSP daje duże uprawnienia i pieniądze. Przecież o nie właśnie walczyli 
tyle lat. Cieszmy się bo garstka 25 tysięcy strażaków uratuje nas (na wypadek największego 
zagrożenia jakim jest wojna), od nieszczęścia w zamian za 6,5 mln obywateli z lat 80 ubiegłego 
wieku, którzy byli przeszkoleni do ochrony obywateli naszego kraju.  
Smutno to widzę. 
Artykuł 15 - I Protokołu Dodatkowego do Konwencji Genewskich 

 Międzynarodowy znak rozpoznawczy OC 


